
 
Voor de dienst: - Orgelmuziek 

 

Opwekking 717: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 
https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU 
 

Stil mijn ziel wees stil, 

En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 

In je beproevingen en zorgen. 
 

God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 

En zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 

Die rust in U alleen 
 

Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 

Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 

En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 

God U bent mijn God... 
 

Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 

De waarheid die je steeds omarmd heeft 

Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 

Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 

God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 

 

Orde van de dienst: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU


Begroeting en afkondigingen 

 
Nieuw liedboek: Lied 1005:1,2,3,4,5 (Ned.) ‘Zoekend naar licht’ 

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk 
 

1.Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 
 

Refrein: 
Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord.  Refrein: 
 

3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst.  Refrein: 
 

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd.  Refrein: 
 

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is.   Refrein: 
 

Stil gebed - Votum en Groet 
 

Gebed 
 

Liedboek 1973: Lied 487:1,3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc 
 

1.De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc


3.Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Richtlijn voor het leven van de gemeente van Christus 
 

Gebed bij de opening van Gods Woord 
 

Bijbellezing: Psalm 1 
 

1Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van 
zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2maar vreugde vindt in 

de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3Hij zal zijn als 

een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn 
bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4Zo niet de 

wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5Wettelozen houden niet 
stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 

6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de 

wettelozen loopt dood. 
 

Lezing: Genesis 30:9 t/m 13 
 

9Omdat Lea geen kinderen meer kreeg, gaf zij Jakob haar slavin Zilpa tot 
vrouw. 10En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jakob een zoon. 11‘Het geluk is 

met mij!’ zei Lea, en ze noemde hem Gad. 12Toen haar slavin Zilpa Jakob een 
tweede zoon baarde, 13zei Lea: ‘Wat ben ik nu gelukkig! Alle vrouwen zullen 

mij gelukkig prijzen.’ Ze noemde het kind Aser. 

 
Lezing: Lucas 2:36 t/m 38 
 

36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam 

Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met 
haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd 

in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38Op 
dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het 

kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
 

Orgelmuziek 
 

Verkondiging – ‘Gelukkig (‘aser’) de mens… 
 

Over de verkondiging van de Bijbelse naam ‘Aser’ 
 

 
 

 



Orgelmuziek: Nieuw liedboek: Lied 841 Wat zijn de goede vruchten 
 

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit; 
 

geloof om veel te geven, te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, de adem in en uit, 

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 
 

En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, 

hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos 

is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos. 
 

Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, 

dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal. 
 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 
 

Zingen slotlied: Nlb: Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998 
 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2.Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in Zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 

Uitzending en Zegen 
 

Orgelmuziek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998

